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EDUKACINĖS PROGRAMOS IKIMOKYKLINIO / PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS 

VAIKAMS  

PARAIŠKOS FORMA 

 

I. BENDRIEJI DUOMENYS 

Edukacinės programos teikėjas Šiaulių r., Kužių lopšelis- darželis „Vyturėlis“ 

Programos pavadinimas „Žvaigžduko kelionė į kosmosą“ 

Vaikų amžiaus grupė, kuriai skirta 

programa (žymėti varnele ) 

 Ankstyvojo 

(2–3 m.) 

 Ikimokyklinio 

(4–5 m.) 

 Priešmokyklinio 

(6 m.) 

Vaikų skaičius grupėje (įrašyti) Minimalus – 2 Maksimalus – 4 

Edukacinės programos teikimo vieta Šiaulių r. Kužių lopšelis –darželis „Vyturėlis“ 

Edukacinės programos vadovas (-ai) 

(vardas, pavardė, kvalifikacija, 

telefono numeris, elektroninio pašto 

adresas) 

Audronė Žukauskienė, auklėtoja metodininkė, 861548453, 

audronezuk@gmail.com 

 

II. EDUKACINĖS PROGRAMOS APRAŠYMAS 

1. PROGRAMOS TIKSLINGUMAS 

1.1. Programos tikslas Padėti vaikams  suprasti Žemės, Saulės, Mėnulio ir kitų dangaus kūnų 

ryšius. 

 

1.2. Programos uždaviniai Skatinti vaikų susidomėjimą planetomis, gamtos reiškiniais; 

Supažindinant su astronomija taikyti inovatyvius metodus, tinkamą aplinką; 

Ekperimentuojant skatinti vaikus atrasti, pajusti atradimo džiaugsmą. 

1.3. Vaikų nuostatų / 

gebėjimų / kompetencijų 

ugdymas 

 

Aplinkos pažinimas, tyrinėjimas, mokėjimas mokytis. 

1.4. Programos 

aktualumas / anotacija 

Vaiko gyvenimas- atradimai, jis turi suprasti visą jį supantį pasaulį. Vaikai 

pradeda klausinėti apie dalykus, kurie juos domina, ir į kuriuos labai 

sudėtinga ir mums patiems atsakyti. Todėl klausimus apie kosmosą 

stengiamės atsakyti, sukurdami tinkamas erdves, pateikdami vaizdinę 

medžiagą, kur vaikas eksperimentuodamas, stebėdamas bei mintimis 

„nuskriejęs“ kosmosą, galėtų susidaryti supratimą bei  vaizdinius apie 

kosmosą.  

 

2. UGDYMO TURINYS 

2.1. Edukacinės veiklos 

(turinys) ir trukmė 

 

 

 

 

 

Veiklos apibūdinimas Ugdymo(si) metodai Trukmė 

Žvaigždukas pakvies vaikus  į 

kelionę po kosmosą.  

Vaikai pasidarys „Dangaus 

tyrėjo priesaiką“. 

Susikurs iš  pateiktų priemonių 

savo įsivaizduojamą astronautą 

su savo nuotrauka. 

Stebėjimas 

Eksperimentai 

Diskusija 

 

1- 1,5 val. 



Vaikai klausydamiesi 

pasakojimo, stebėdami video 

reportažą apie Saulės sistemos 

planetas, atlikdami 

eksperimentus, susipažins su 

Saulės sistemos planetomis, jų  

ypatybėmis. 

Klausysis pasakos „Saulė, 

Mėnulis ir Žemė“. 

Kosminėje erdvėje 

susipažins su planetų tyrinėjimo 

prietaisu – teleskopu, žiūronais; 

stebės nakties –dienos kaitos 

reiškinį. 

 Naudosis knygele „Mėgintuvėlis 

kosmose“: atliks eksperimentus, 

GooglePlay programėlės pagalba  

pamatys 3D veikėjus ir jų 

interakcijas. 

 Ekperimentai: 

„Oro balionas“ 

„Žemės trauka“ 

„Raketa“ 

„Potvyniai-atoslūgiai“ 

„Anglies dioksido atmosfera“ 

„Kodėl Marsas raudonas?“ 

Naudodami žaidimą „Saulės 

sistema“ bei 3D dėlionę, dėlios 

saulės sistemą. 

Diskutuos, fantazuos, kurs 

istorijas, kaip sektųsi gyventi 

įvairiose planetose, kai patys 

taptų marsiečiais, uraniečiais ir 

pan. 

 

2.2. Galimybės vaikų 

iniciatyvai 

Aplinka bei paruoštos priemonės vaikus sudomina, jie ieško patys 

atsakymų, naudojasi pateikta medžiaga. 

3. UGDYMOSI APLINKA 

3.1. Ugdymosi aplinkos 

apibūdinimas (salėje, 

grupėje, muziejuje, miške, 

lauko aikštelėje ir kt.) 

„Kosminė erdvė“ 

3.2. Naudojamos 

priemonės 

 

Teleskopas, saulės sistema, knygos, planšetė, 3D dėlionė “Saulės sistema“, 

žaidimas „Saulės sistema“, Saulės sistemos modelis. 

 

4. LAUKIAMI REZULTATAI 



 

 

 
 

4.1. Vaikų pasiekimai Vaikai susipažins su Saulės sistema, planetomis, žinos jų pavadinimus bei  

planetų išsidėstymo tvarką Saulės sistemoje. 

Susipažins su kai kuriomis planetų ypatybėmis. 

Susipažins su dienos – nakties kaitos reiškiniu. 

Fantazuos apie gyvenimą įvairiose planetose.  

Netradiciškai pateiktos edukacinės žinios turėtų patraukti vaikus ir 

paskatinti domėtis eksperimentais, dangaus kūnais, gamtos reiškiniais.  

5. VAIKŲ SKATINIMAS / PAŽANGOS VERTINIMAS 

5.1. Vaikų pažangos 

skatinimas 

- 

5.2. Vaikų vertinimas Vaikų refleksija, klausimynas vaikams. 

6. BENDRADARBIAVIMAS (nurodyti, jeigu planuojamas) 

6.1. Bendradarbiavimas su 

įstaigos bendruomene 

- 

6.2. Bendradarbiavimas su 

socialiniais partneriais 

- 

7. PROGRAMOS FINANSAVIMAS (žymėti varnele ) 

7.1. Programos 

finansavimo lėšos 

 Įstaigos lėšos  Savivaldybės 

lėšos 

 Dalyvių lėšos 

7.2. Numatoma 

edukacinės programos 

kaina vaikui (įrašyti) 

2 eurai 


